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Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți 
Obiective speficifice: 3.1. Creşterea ocupării şomerilor şi a persoanelor inactive, cu accent pe  
şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu 
nivel redus de educaţie, 

3.2. Creşterea ocupării cetăţenilor români aparţinând minorităţii roma  
3.3. Creşterea ocupării persoanelor din mediul rural, în special cele din 
agricultura de subzistenţă şi semi-subzistenţă. 

„PROACCES ALTERNATIV RMPD – Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru 
șomeri și inactivi" 
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În perioada 2014-2018 Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a oferit 

sprijin financiar șomerilor și persoanelor în căutarea unui loc de muncă prin 

subvenționarea, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, a locurilor de muncă 

precum și prin acordarea de prime de mobilitate, conform Legii nr.76/2002 privind 

sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu 

modificările și completările ulterioare. 

În prezent, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă are în vedere 

recuperarea cheltuielilor aferente sprijinului financiar anterior menţionat la 

bugetul asigurărilor pentru şomaj din finanţarea nerambursabilă acordată prin 

Programul Operațional Capital Uman, prin implementarea proiectului „PROACCES 

ALTERNATIV RMPD – Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă 

pentru șomeri și inactivi". 

În vederea verificării eligibilităţii cheltuilelilor menţionate, se impune 

transmiterea către Direcția Generală Programe Capital Uman din cadrul Ministerul 

Fondurilor Europene a documentelor prevăzute în acest sens de legislaţia naţională 

şi comunitară, şi, implicit, a efectuării unei prelucrări de date cu caracter personal 

în sensul prevăzut de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 

general privind protecția datelor). 

INFORMARE GDPR  

privind derularea proiectului 

„PROACCES ALTERNATIV RMPD – Stimularea mobilității și subvenționarea 
locurilor de muncă pentru șomeri și inactivi" 



 

În acest context, având în vedere prevederile regulamentului invocat precum şi 

cele ale Legii nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului 

(UE) 2016/679, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă informează 

persoanele care au beneficiat de sprijin financiar cu privire la transmiterea datelor 

cu caracter personal către Direcția Generală Programe Capital Uman din cadrul 

Ministerul Fondurilor Europene. 
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